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๑ 
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ความเป็นมา 
 กระทรวงยุติธรรมได้จัดต้ัง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้นเมื่อใน พ.ศ. 2549 ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2549  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การด าเนินคดี หรือการบังคับคดี  การคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของผู้ ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือประชาชนตามที่บัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระท าการใด ๆ เพ่ือปกป้องคุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ใน
ระยะแรกนั้น ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2549  ก าหนดให้กองทุนยุติธรรมให้
ความช่วยเหลือได้เพียง 4 กรณี ดังนี้ 
 1) การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว 
 2) การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี 
 3) การช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง 
 4) การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
การก าหนดเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมในลักษณะดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความครอบคลุม กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดท าระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ของกองทุนยุติธรรมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ครอบคลุมมากขึ้น โดยก าหนดให้สนับสนุนเงิน 
หรือค่าใช้จ่ายได้ใน 8 กรณี ดังนี้   
 1) การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว 
 2) การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี 
 3) การช าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง 
 4) การด าเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
และหลักฐาน การเตรียมเอกสาร การเดินเผชิญสืบของศาล การรังวัดที่ดิน หรือแผนที่ทางอากาศหรือ 
ทางดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว 
 5) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนยุติธรรม 
 6) การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม หรือการป้องกันการถูก 
ปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน 
 7) ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดทางอาญา การกระท า  
มิชอบทางปกครอง หรือการกระทาละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 ราย
ขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 8) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม 
แม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของกองทุนยุติธรรมแล้ว
ก็ตาม แต่ยังคงพบปัญหาในการด าเนินการให้ความช่วยเหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยุติธรรมมีรายรับหลัก 
จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีจ านวนไม่เท่ากันในแต่ละปีขึ้นอยู่กับนโยบาย  
ของรัฐบาลในขณะนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรด้านการเงินของกองทุนยุติธรรม และประชาชนขอรับความ
ช่วยเหลือเป็นจ านวนมากเพ่ิมขึ้นในทุกปี งบประมาณหรือเงินที่ ได้รับอุดหนนจากรัฐบาลจึงไม่เพียงพอ 

บทที่ 1 บทน า 



๒ 

 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ประกอบกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือใช้ระยะเวลานาน และกองทุน
ยุติธรรมไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเข้าท านิติกรรมสัญญาใด ๆ ตลอดจนไม่สามารถเข้ารับช่วงสิทธิ 
ของผู้เสียหายในการใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระท าความผิดได้ ท าให้การด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมไม่คล่องตัว  
 เมื่อรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เข้าบริหารประเทศได้มี นโยบาย 
ที่จะปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
ของประชาชน กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เพ่ือปฏิรูปกองทุนยุติธรรมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ครอบคุมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต่อมาจึงได้ พัฒนายกระดับระเบียบกระทรวงยุติธรรม  
เป็น พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  
มีผลบังคับใช้ 24 เมษายน 2559 ตามมาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชน
และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
การให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกงานบริการ ลดขั้นตอน มีการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา  
ลดความเหลื่อมล้ า อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้กองทุนยุติธรรมไม่สามารถด าเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์ 

การประเมินผลการด าเนินงานได้ และก าหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน
ของกองทุนยุติธรรม 

2. เพ่ือให้กองทุนยุติธรรมมีผลการประเมินด้านการเงินตั้งแต่ปีบัญชี 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 
๓ คะแนนขึ้นไป 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ขั้นตอนการด าเนินการ  

๑.   ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ (ฉบับสมบูรณ์) 
๒. ส านักงานกองทุนยุติธรรมจัดท าร่างแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 

ประจ าปีบัญชี 2563 – 2564 โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน พร้อมระบุแนวทางการ
ด าเนินงาน (work plan) ที่มีกิจกรรมและเป้าหมายชัดเจน  

๓. เสนอร่างแผนปรับปรุงพัฒนาฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมพิจารณาและให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ  

๔. เสนอร่างแผนปรับปรุงพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๕. จัดส่งแผนปรับปรุงพัฒนาฯ ให้กรมบัญชีกลาง 
๖. ด าเนินการตามแผนปรับปรุงพัฒนาฯ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารกองทุนยุติธรรม 

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม และกรมบัญชีกลางทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  



๓ 
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เป็นองค์กรหลักในกำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  

ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สมัย 

๑. ช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
๒. กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
๓. ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร 

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถ

เข้ำถึงควำมยุติธรรมตำมกฎหมำยและพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล 

ลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคมเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
ได้สะดวก และรวดเร็ว  

ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สมัย 



๔ 

 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 
  

 

กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับการบริการจากรัฐอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม  
ซึ่งการอ านวยความยุติธรรมของกองทุนยุติธรรมเพ่ือท าให้ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับ  
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามทีก่ฎหมายได้บัญญัติ 

กองทุนยุติธรรมได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การปฏิบัติงานยังคงประสบกับปัญหาความไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน ส่งผลให้
กองทุนยุติธรรมไม่สามารถช่วยเหลือประชาชน และให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าของประชาชน โดยท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มีนโยบายปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกระจายอ านาจการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคผ่ านส านักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่และยกระดับความส าคัญของภารกิจขึ้นเป็น
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้น 

กองทุนยุติธรรมได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในส านักงาน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐ 

จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 256๒ ของกองทุนยุติธรรม ปรากฎว่า กองทุนยุติธรรม มีผลการ
ประเมินทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพได้คะแนนรวม 3.2648 ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยเกินเกณฑ์
มาตรฐาน (มากกว่าค่าคะแนน 3.000) แต่ยังมีผลการประเมินในด้านการเงินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 
ค่าคะแนน 3.000) โดยได้คะแนน ๑.๐๐๐๐ ซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของทุน
หมุนเวียน  

  

บทท่ี 2 เหตุผล 
และความจ าเป็น 
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3.1 รายรับของกองทุนยุติธรรม 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 7 และมาตรา 8 แหล่งเงินรายได้ 

ของกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย 
1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 40 
2) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) เงินที่ ได้รับตามมาตรา 8 ประกอบด้วย เงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
และค่าปรับตามค าพิพากษาในคดีอาญา ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนเงินเฉพาะส่วนที่น าส่งคลังโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
5) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
6) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 
ทั้งนี้ เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

3.2 รายจ่ายของกองทนุยุติธรรม ดังตอ่ไปน้ี 
      1) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
 2) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 3) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 4) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 5) การด าเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจการของกองทุน 
 
3.3 ช่องทางการย่ืนค าขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 

ประชาชนสามารถขอรับบริการ (ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ) ทางช่องทาง ดังนี้ 
 1) ติดต่อขอรับบริการด้วยตัวเอง ณ ส านักงานกองทุนยุติธรรม 99/14 หมู่  4 ชั้น 22  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 2) ติดต่อขอรับบริการด้วยตัวเอง ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ๓ สาขา  
 3) ยื่นค าขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม http://www.jfo.moj.go.th 
 4) ทางไปรษณีย์ โดยส่งค าขอมาตามที่อยู่ของที่ต้องการขอรับการบริการ    
 5) ผ่าน Mobile Applications  (Justice Fund)

บทท่ี 3 สภาพทั่วไป
ของทุนหมุนเวียน 
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3.4 โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนยุติธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนยุติธรรม

ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานนโยบายและ
พัฒนาระบบงาน

กลุ่มงานช่วยเหลือ
ประชาชน

กลุ่มงานนิติการและ
ติดตามคดี

กลุ่มงานบริหาร
การเงินและบัญชี

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

(จ านวน 76 จังหวัด)

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน

ยุติธรรม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง
กองทุนยุติธรรม

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้การ

สนับสนุนโครงการ
ให้ความรู้ทาง

กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย
กองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการ

ช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
กองทุนยุติธรรม

กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน

คณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือประจ า

กรุงเทพมหานครที่
เกินอ านาจของ
อนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด

คณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด
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๓.๕ กรอบอัตราก าลังกองทุนยุติธรรม  
                   (หน่วย : อัตรา) 

หน่วยงาน กรอบอัตราก าลัง 
ข้าราชการ พนักงาน

กองทุน 
รวม 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม ๒๒ ๕๙ ๘๑ 
    ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม ๑ - ๑ 
๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๒ ๗ ๙ 
๒. กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน ๓ ๒๐ ๒๓ 
๓. กลุ่มงานนิติการและติดตามคดี ๕ ๗ ๑๒ 
๔. กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน ๕ ๗ ๑๒ 
๕. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๔ ๘ 
๖. กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี ๒ ๑๒ ๑๔ 
๗. กลุม่งานตรวจสอบภายใน - ๒ ๒ 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด - ๗๖ ๗๖ 
   นักวิชาการยุติธรรม - ๗๖ ๗๖ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒ ๑๓๕ ๑๕๗ 
 

3.๖ การด าเนินงานตามกรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ระยะเวลามาตรฐานงานบริการของกองทุนยุติธรรม คือ 21 วัน โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรับค าขอและตรวจสอบเบื้องต้น (เริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้รับเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน) ระยะเวลาการปฏิบัติ 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงและท าความเห็น ระยะเวลาการปฏิบัติ 7 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากรณีเร่งด่วน / เสนอคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือฯและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดเพ่ือพิจารณาแล้ว
เสร็จ ระยะเวลาการปฏิบัติ 10 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติ 3 วัน 
 
  



๑๐ 
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ขัน้ตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 
  ขั้นตอน                                             กระบวนการ ระยะเวลา 
  

 
 

 

 

    1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
    7 วัน 

  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   10 วัน 

  
 
 
 
 
 

  

    3 วัน 

  
 
 
 

 

 

 (ผู้ขอฯ,ผู้รับมอบอ านาจ) การรับค าขอ 
และตรวจสอบเบ้ืองต้น 1 

หลักฐำนครบ 
ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำสัญญำ 
ส ำเนำเอกสำรสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
ส ำเนำเอกสำรทำงคดี 
หนังสือรับรองรำยได้ฯ 
 

แสวงหาข้อเท็จจริง 
และท ารายงานความเห็น 

พิจารณาความเห็น 

กลั่นกรองค าขอเบ้ืองต้น 

 
กรณี สยจ. หำกพิจำรณำ 
วงเงินแล้วเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
ให้ส่งเข้ำส่วนกลางพิจารณา 

2 

หลักฐำนไม่ครบ ส่งหนังสือทวง
ถำมผู้ขอฯ ถ้ำยังไม่ครบ ใหยุ้ติ
เร่ือง น ำส่งคณะพิจำรณำฯ และ
แจ้งผล 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ  
หรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ ยุติ 
แสวงหาข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ 
ประธานพิจารณาค าขอ 

และรายงาน 
คณะอนุกรรมการ 

3 

แจ้งผลการพิจารณา 

ผู้ขอฯ รับทราบ 

4 
กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอฯ 

ไม่เห็นด้วยสามารถขอทบทวน
ได้ ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่

ได้รบัหนังสือแจ้งผล 

ท าสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเรื่องเบิกจ่าย 
 ปดิส านวน 

กรณทีบทวนผลการพิจารณา หากผู้ขอฯ 
ไม่เห็นด้วย สามารถยื่นฟ้องต่อ 
ศาลปกครองไดภ้ายใน 90 วัน 

นบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งผล 
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ขัน้ตอนการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
  ขั้นตอน                                             กระบวนการ ระยะเวลา 
  

 
 

 

 

    1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
    7 วัน 

  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   10 วัน 

  
 
 
 
 
 
 

  

    3 วัน 

  
 
 

 
 
 

 

 (ผู้ขอฯ,ผู้รับมอบอ านาจ) การรับค าขอ 
และตรวจสอบเบ้ืองต้น 1 หลักฐำนครบ 

ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำสัญญำ 
ส ำเนำเอกสำรสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
ส ำเนำเอกสำรทำงคดี 
หนังสือรับรองรำยได้ฯ 
ส ำเนำบันทึกกำรจับกุม 
ส ำเนำบันทึกค ำให้กำร 
ส ำเนำค ำร้องฝำกขัง 

ฯลฯ 
 แสวงหาข้อเท็จจริง 

และท ารายงานความเห็น 

พิจารณาความเห็น 
และวงเงินประกัน 

กลั่นกรองค าขอเบ้ืองต้น 

 

สยจ. กรณีหำกวงเงินประกัน
กำรปล่อยชัว่ครำว เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บำทต่อรำย ให้ส่ง
เข้ำส่วนกลางพิจารณา 

2 

หลักฐำนไม่ครบ ส่งหนังสือทวง
ถำมผู้ขอฯ ถ้ำยังไม่ครบ ใหยุ้ติ
เร่ือง น ำส่งคณะพิจำรณำฯ และ
แจ้งผล 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยุติ  
หรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ ยุติ 
แสวงหาข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ 
ประธานพิจารณาค าขอ 

และรายงาน 
คณะอนุกรรมการ 

3 

แจ้งผลการพิจารณา 

ผู้ขอฯ รับทราบ 

กรณีไม่อนุมัติ หากผู้ขอฯ 
ไม่เห็นด้วย สามารถขอทบทวนได ้

ภายใน 30 วัน นบัแตว่ันที่ได้รบัแจ้งผล 

4 

กรณทีบทวนผลการพิจารณา หากผู้ขอฯ 
ไม่เห็นด้วย สามารถยื่นฟ้องต่อ 
ศาลปกครองไดภ้ายใน 90 วัน 

นบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งผล 
ท าสัญญาและ 

พร้อมจัดส่งเรื่องเบิกจ่าย  ปดิส านวน 
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 3.๗ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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2,379 

4,542 
4,529 

7,785 

9,066 

5,989 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ตารางแสดงแผนภูมิเส้นการเปรียบเทียบค าขอรับความช่วยเหลือฯ  (ราย)
จ าแนกตามปีงบประมาณ 

157 179 
933 

1,770 
718 811 1,015 

2,089 1,820 
3,176 3,209 3,008 

210 128 
191 

840 

508 
1,829 717 

1,623 1,597 
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1,891 

103 287 

278 
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614 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือฯ (ราย) 
จ าแนกตามปีงบประมาณ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติเรื่อง
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3.๘ ตารางสถิติผลการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2562 
 

ปีงบประมาณ 
รับค าขอ
(ราย) 

พิจารณา รวมผลการพิจารณา 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติเรื่อง 

ราย เรื่อง 
ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง 

2551 470 157 282 210 322 103 170 470 774 

2552 594 179 331 128 213 287 463 594 1,007 

2553 1,402 933 1,269 191 296 278 428 1,402 1,993 

2554 3,224 1,770 2,785 840 1,649 614 845 3,224 5,279 

2555 1,840 718 1,026 508 792 614 1,024 1,840 2,842 

2556 2,985 811 1,430 1,829 3,459 345 619 2,985 5,508 

2557 2,379 1,015 1,679 717 1,164 647 1,150 2,379 3,993 

2558 4,542 2,089 2,347 1,623 2,028 830 1,027 4,542 5,402 

2559 4,529 1,820 2,257 1,597 2,186 1,112 1,619 4,529 6,062 

2560 7,785 3,176 3,594 2,480 3,576 2,129 2,382 7,785 9,552 

2561 9,066 3,209 3,535 4,184 4,465 1,673 1,779 9,066 9,779 

2562 ๕,๙๘๙ ๓,๐๐๘ ๔,๖๒๓ ๑,๘๙๑ ๒,๘๔๙ ๗๗๕ ๑,๑๗๐ ๕,๖๗๔ ๘,๖๔๒ 

รวมทั้งสิ้น 4๔,๘๐๕ ๑๘,๘๘๕ ๒๕,๑๕๘ ๑๖,๑๙๘ ๒๒,๙๙๙ ๙,๔๐๗ ๑๒,๖๗๖ ๔๔,๔๙๐ ๖๐,๘๓๓ 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2562  

 

3.๙ ผลการตรวจประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 – 256๒ 
 กรมบัญชีกลาง ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนยุติธรรม) ตั้งแต่ปี 
2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (ผลคะแนนจากคะแนนเต็ม 5) โดยมีผลการประเมิน ๔ ปีย้อนหลัง ดังนี้ 

 
 

การ
ด าเนินงาน 

 
 

ด้าน
การเงิน 

ด้านการ
ตอบสนอง
เกณฑ์

ประโยชน์
ผู้มี 

ส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

 
ด้านการ
บริหาร

พัฒนาทุน
หมุนเวียน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ของ
คณะกรรมการ

บริหารทุน
หมุนเวียน 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

ด้านการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐ/

กระทรวงการคลัง 

 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปี 2559 ** 4.9000 2.3968 3.0037   3.0795 
ปี 2560 ** 5.0000 3.6474 2.2720   3.5053 
ปี 2561 ** 4.4565 4.1710 2.5475   3.8411 
ปี ๒๕๖๒ ๑.๐๐๐๐ ๔.๒๓๒๘ ๓.๐๑๖๘ ๓.๙๙๓๓ ๓.๖๒๕๐ ๓.๔๑๒๘ ๓.๒๖48 

** ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการเงิน  
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนยุติธรรม (SWOT ANALYSIS) 
ในปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม และการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานกองทุนยุติธรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการก าหนดแผนขององค์การ การด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมจึงให้ความส าคัญกับการประเมินสถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มของโลกและของประเทศไทย 

การจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ของกองทุนยุติธรรมรวมทั้งประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้ทุนหมุนวียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดยการน า SWOT 
Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือประเมินปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ทั้งจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม/อุปสรรค (Threats) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
  S1 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีนโยบายมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ยากไร้ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาก่อน 
  S2 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีการกระจายอ านาจกองทุนยุติธรรมไปทุกจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง รับค าขอ 

แสวงหาข้อเท็จจริง ท าความเห็น กลางทาง พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติเรื่อง โดยยุติธรรมจังหวัด
หรือคณะอนุกรรมการฯ ปลายทาง จ่ายเงิน ติดตาม เก็บส านวน 

  S3 บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมีศักยภาพและความรับผิดชอบต่องานภายใต้แรงกดดัน มีจิตบริการ 
เอาใจใส่ รับรู้ปัญหาของผู้รับบริการเป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี 

  S4 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม และคณะอนุกรรมการฯ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 
  S5 มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558 มาตรา 13  
  S6 มีงบประมาณจากรัฐบาลเข้ากองทุนยุติธรรมเป็นหลัก 
  S7 การเข้าถึงการบริการของกองทุนยุติธรรมมีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ส านักงานกองทุน

ยุติธรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม ไปรษณีย์ 
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง สายด่วน 
1111 กด 77 Facebook Line  

  S8 มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ระเบียบต่าง ๆ (ระเบียบการรับบริจาคเงิน)  
  S9 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเป็นกรรมการ 
ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 

 S10 มีมาตรฐานการด าเนินงานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ท าให้ประชาชนได้รับการบริการและ
การช่วยเหลือที่รวดเร็ว 

 S11 กองทุนยุติธรรมลงนาม (MOU) กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 

บทท่ี 4  
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 สถานะของบุคลากรไม่ม่ันคงในอาชีพ ท าให้มีอัตราการลาออกต่อเนื่อง  
W2 แนวทางและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยัง

ไม่สมบูรณเ์ท่าท่ีควร 
W3 ระบบสารสนเทศยังตอบสนองความต้องการการด าเนินงานตามภารกิจไม่ครบถ้วนและมีความ

คลาดเคลื่อนในเรื่องข้อมูลสถิติการด าเนินงาน พร้อมทั้งขาดแคลนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ในการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ 

W4 การพัฒนาช่องทางการรับเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรมยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
W5 โครงสร้างและระบบงานกองทุนยุติธรรมขาดความคล่องตัว   
W6 แนวทางและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
W7 ขาดการบูรณาการการท างานอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
W8 กองทุนยุติธรรมไม่มีแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม 
W9 กองทุนยุติธรรมมีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเป็นประจ าทุกปี แต่ยังไม่มีการจัดท ารายงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
W10 กองทนุยุติธรรมจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน แต่ยังไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) 
  O1 กองทุนยุติธรรมเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ในด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  O2 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ท าให้มีเครือข่า ยที่

ช่วยขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกงอทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
  O3 กองทุนยุติธรรมเป็นกองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รองรับเพ่ือ

เป็นกลไก ในการด าเนินงาน 
  O4 การบริจาคเงินให้กับกองทุนยุติธรรม สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินขอลดหย่อนภาษีประจ าปีได้เป็น 

2 เท่าตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ประชาชนบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรมโดยลดหย่อนภาษี และยัง
มีเงินจากแหล่งอ่ืนมาสนับสนุนในการท างาน 

  O5 การประสานความร่วมมือ (MOU) การอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ ากับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายให้ความร่วมมือด้วย 

  O6 กระทรวงยุติธรรมให้ความส าคัญการบริหารงานกองทุนยุติธรรม โดยส่งผู้บริหารระดับสนับสนุน
การท างานกองทุนยุติธรรม 

O7 ประชาชนและผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมคาดหวังและต้องการความสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใสและเป็นธรรม 

O8 การขยายตัวด้านสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสังคมออนไลน์ 
อุปสรรค (Threats) 

 T1 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมต้องใช้ระเบียบการเบิกจ่ายราชการปกติ ท าให้เกิดความ  
ไม่คล่องตัว และเกิดความล่าช้าต่อการช่วยเหลือประชาชน  

 T2 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ภารกิจ ขั้นตอนหลักเกณฑ์ การพิจารณาด้านต่าง ๆ ของกองทุนยุติธรรม 
 T3 กฎหมายของกองทุนยุติธรรมขาดความชัดเจนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชน และมีปัญหา

การตีความ 
  



๑๖ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 

กลวิธีเชิงรุก 
 (SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
 (ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ 
 (WT Strategy) 

SO1 O1 ผลักดันภารกิจ
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย
ของกองทุนยุติธรรมให้ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนได้รับทราบ 
 
 
 
 
S6O4 สร้างการรับรู้ทุก
ภาคส่วนในการเพ่ิมช่อง
ทางการ หาเงินเข้ากองทุน
ยุติธรรมเพื่อรองรับการให้
ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายให้ทั่วถึงและ
เสมอภาค 

S3T2 สร้างบุคลากรของ
กองทุนยุติธรรมให้มี
สมรรถนะในการท างาน 
ความรอบรู้ข้อมูลทั้งใน  
เชิงลึกและกว้างเกี่ยวกับ
ภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนผู้
ขอรับความช่วยเหลือตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรม 
 
S11 T2 สร้างพันธมิตร
เครือข่ายกองทุนยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ทางกฎหมาย
และการขอรับความ
ช่วยเหลือของกองทุน
ยุติธรรม เพ่ือเป็นการ
กระจายโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง 

W4 O4 บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรม
ให้สามารถรองรับการ
ด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การ
ขอรับความช่วยเหลือ การ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การ
ประชาสัมพันธ์ 
การขอรับบริจาคเงินผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ 
 

W8 T2 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของกองทุน
ยุติธรรมโดยเน้นทักษะใน
ด้านการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน การสร้าง
ทักษะการท างานที่
หลากหลาย เพ่ือให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

กลวิธีเชิงรุก 
 (SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
 (ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ 
 (WT Strategy) 

S7O8 สร้างนวัตกรรมใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรมพร้อมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรมและ
เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายอาทิ สื่อ
ออนไลน์ สื่อพ้ืนบ้าน และ
เครือข่ายพนัธมิตรต่างๆ 

   



๑๗ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

กลวิธีเชิงรุก 
 (SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
 (ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ 
 (WT Strategy) 

S11 O5 เร่งบูรณาการ  
ความร่วมมือทาง
กระบวนการยุติธรรมใน
การสนับสนุนการท างาน
เพ่ือให้ภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายของกองทุน
ยุติธรรมได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 
  



๑๘ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๕  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 

ปรับประมาณการรายจ่าย ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓  
ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว83 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

จัดท าแนวทางการพิจารณาค าขอ 
จัดท าแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพ่ือช่วยให้คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวดัสามารถพิจารณาค าขอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

พัฒนาฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและการคาดการณ์แนวโน้ม 
จัดท าสรุปผลการด าเนินการตามภารกิจกองทุนยุติธรรม โดยจัดเกบ็สถิตกิารรับค าขอ 
อัตราส่วนการอนุมัติ เหตุผลที่ไม่อนุมตัิ ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อราย เพื่อน ามาคาดการณ์ 

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ด้านการเงิน 



๑๙ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 
หลักการ: กองทุนยุติธรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัด  

คือ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ อาทิ โครงการพัฒนาระบบการท างานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในการช่วยเหลือประชาชน การสรรหา คัดเลือก บุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังของกองทุนยุติธรรม และการสนับสนุนเงินตามภารกิจ
ของกองทุนยุติธรรม เป็นต้น  โดยกระทรวงการคลัง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.3/ว 63 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทุนหมุนเวียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และส่งผลต่อ
เป้าหมาย และผลผลิตในการด าเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญ ชี 2563 ให้ด าเนินการ
เสนอปัญหา อุปสรรคให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณา และส่งไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: กองทุนยุติธรรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามคาดการณ์และผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 
2563 ด้านการเงินผ่านการประเมินประจ าปีบัญชี 2563   

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ปรับลดประมาณการรายจ่าย ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๓ 

๑. เสนอคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณาประมาณการรายจ่าย ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ตามความในตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว83 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด ๒. จัดท าปัญหาและอุปสรรคของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายและผลผลิตในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณา และแจ้งต่อ
กรมบัญชีกลางภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

ปรับประมาณการรายจ่าย ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓  
ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว83 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 



๒๐ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 

 หลักการ: ในปีบัญชี 2562 มีผลการพิจารณาอนุมัติค าขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม จ านวน 3,008 ค าขอ จากทั้งหมด 5,989 ค า คิดเป็นร้อยละ 51.56 
และในปีบัญชี 2563 พิจารณาอนุมัตคิ าขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม จ านวน 1,287 ค าขอ จากท้ังหมด 3,459 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 37.21 ซึ่งมีสัดส่วนการอนุมัติ
ลดลงจากปีบัญชี 2562 อยา่งมาก เนื่องจากประชาชนที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือบางส่วน ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารภารกิจของกองทุนยตุิธรรมอย่างทั่วถึง
และเข้าใจ ท าให้ประชาชนที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนยุติธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมเกิดปะสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ:   
 1. กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  
 ๒. ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม  
 ๓. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมไปยังลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์กองทุนยุติธรรม 
๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม 
๓. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ิมการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๔. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในภารกิจของกองทุนยุติธรรมแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและภาคประชาสังคม 
๕. การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงาน Best Practice ปัญหา/อุปสรรค 
๖. กิจกรรมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนภูมิภาค   
๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการและด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมในเชิงรุก  
๘. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์การ   

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 



๒๑ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 

หลักการ: ด้วยกองทุนยติธรรมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  คณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและที่เกินอ านาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทาง
กฎหมาย เพ่ือใช้เป็นกลไกการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่อย่างไรก็ดี  จากการเก็บรวบรวมสถิติการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือของส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา พบว่า  
ผลการการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันในส านวนค าขอรับความช่วยเหลือลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ตลอดจนเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนค าขอทั้งหมดกับจ านวนค าขอที่ได้รับอนุมัติพบว่ามีจ านวนลดลงจากปี ๒๕๖๒ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแนวทางการพิจารณาค าขอรับ
ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถด าเนินการในทิศทางเดียวกันได้ และช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดให้สามารถพิจารณาค า
ขอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:   
1. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด สามารถน าแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนไปใช้ได้ประกอบการพิจารณาได้จริง  
2. สามารถพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เพ่ิมข้ึน และส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายงบตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
จัดท าแนวทางการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ 

๑. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยจ าแนกตามประเภทค าขอ ประเภทคดี พร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติอย่างชัดเจน 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจกองทุนยุติธรรม 

๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และทนายความกองทุนยุติธรรม 
๓. แจ้งเวียนสถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรม 
๔. แจ้งเวียนกรอบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

จัดท าแนวทางการพิจารณาค าขอ 
จัดท าแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดสามารถพิจารณาค าขอได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 



๒๒ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 

 

  หลักการ: ด้วยการจัดเก็บข้อมูลผลด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ต้องอาศัยข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือ ประชาชนตาม
ภารกิจของกองทุนยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนยุติธรรมได้น าระบบ
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจงานกองทุนยุติธรรม และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับกระบวนงานของกองทุนยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลที่จัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลยังไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกดิจิทัล ซึ่งส่งผลกับ
ภาครัฐโดยตรง ดังนั้น ส านักงานกองทุนยุติธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ข้อมูลเกิดความแม่นย า รวดเร็ว และน ามาสู่มาคาดการณ์ผล
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายได ้
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  
 1. สามารถวิเคราะห์ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรมและปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการช่วยเหลือ

ประชาชน 
 2. สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุน

ยุติธรรม และสามารถน าไปคาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง แม่นย า  
 3. สามารถพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรม 

๑. สรุปภาพรวมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรม ที่ระบุสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค พร้อม
แนวทางแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการช่วยเหลือประชาชน 

๒. จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนยุติธรรม 

๓. จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จ านวนค าขอ อัตราส่วนการอนุมัติ เหตุผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่าย 
๔. จัดท าคาดการณ์รายได้/รายจ่ายของกองทุนยุติธรรม 
๕. พัฒนาฐานข้อมูลสานสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 
๖. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการให้กองทุนยุติธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและการคาดการณ์แนวโน้ม 
จัดท าสรุปผลการด าเนินการตามภารกิจกองทุนยุติธรรม โดยจัดเก็บสถิติการรับค าขอ อัตราส่วนการอนุมัติ เหตุผล ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อราย    
เพื่อน ามาคาดการณ์ 



๒๐ 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ : ปรับประมาณการรายจ่าย ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓  
๑.๑ เป้าหมายของแผนงาน: กองทุนยุติธรรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามคาดการณ์และผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี บัญชี 2563  

ด้านการเงินผ่านการประเมินประจ าปีบัญชี 2563   
๑.๒ เป้าหมายรายไตรมาส:  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ไตรมาสที่ 3 : สามารถวิเคราะห์ และสรุปอุปสรรค ปัญหาจากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ

กองทุนยุติธรรมได้   
ไตรมาสที่ 4 :  สามารถจัดส่งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ไปยังกรมบัญชีกลางได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ (ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

๑. จัดท าปัญหาและอุปสรรค
ของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙  

สามารถวิเคราะห ์และสรุปอปุสรรค 
ปัญหาจากของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมได้   

      - กลุ่มงานนโยบายและ
พัฒนาระบบงาน 

๒. เสนอคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมพิจารณาประมาณการ
รายจ่าย ประจ าปบีัญชี ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ เห็นชอบการโอน
งบประมาณประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๓ ที่มีความสอดคลอ้ง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

 กรกฎาคม     - กลุ่มงานนโยบายและ
พัฒนาระบบงาน 

๓. แจ้งปัญหาและอุปสรรคของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
และผลการประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๓ ต่อ
กรมบัญชีกลาง 

สามารถจัดส่งประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๓ ไปยัง
กรมบัญชีกลาง ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 
2563 

 กรกฎาคม     - กลุ่มงานนโยบายและ
พัฒนาระบบงาน 

 

บทท่ี 6 แผนการด าเนินงาน (WORK PLAN) 



๒๑ 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
๒.๑ เป้าหมายของแผนงาน: สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมไปยังลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง และประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมเพิ่มขึ้น   

๒.๒ เป้าหมายรายไตรมาส:  
๒.๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

ไตรมาสที่ 3 : กองทุนยุติธรรมมีสื่อการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น อย่างน้อย รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
ไตรมาสที่ 4 : สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนให้ทราบถึงภารกิจของกองทุนยุติธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
๒.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

ไตรมาสที่ 3 : ภาคประชาสังคมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกองทุนยุติธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 
ไตรมาสที่ 4 : สามารถสรุปวิธีการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด าเนินงานที่เป็น Best Practice ได้อย่างชัดเจน 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ (ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 
1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และบริหารภาพลักษณ์กองทุน
ยุติธรรม 

สามารถเผยแพรภ่ารกจิของกองทุน
ยุติธรรมในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ์และสื่อ
ออนไลน์  

      669,677  
(งปม 63) 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธก์องทุนยุตธิรรม 

สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองทุนยุติธรรมให้หนว่ยงานภายนอก
ไดไ้ม่น้อยกว่า 5 หนว่ยงาน 

      ไม่มีค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

3. โครงการเสริมสรา้งความเขา้ใจใน
ภารกจิของกองทุนยุตธิรรมแก่ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและภาคประชาสังคม 

ภาคประชาสังคมและศูนยย์ุติธรรม
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ความเข้าใจภารกิจของกองทุน
ยุติธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 70  

      ๑,๑๐๐,๐๐๐  
(งปม.64) 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
และกลุ่มงานบริหาร
การเงิน และการบัญชี  

4. โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายของกองทุนยุตธิรรมใหแ้ก่
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาในโครงการ
ของกองทุนยุติธรรม 

      350,000 กลุ่มงานนิติการและ
ติดตามคดี  

5. การสื่อสารและแลกเปลีย่น
ข้อมูลการด าเนินงาน Best 
Practice ปัญหา/อุปสรรค 

สามารถสรุปวธิีการสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด าเนินงานที่เป็น 
Best Practice ได้อย่างชัดเจน  

      ไม่มีค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 



๒๒ 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ (ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 
6. กิจกรรมหารือแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณของส่วนภูมภิาค   

มีแนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการงบประมาณของส่วน
ภูมิภาคที่ชัดเจน    

      ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มงานนโยบายและ
พัฒนาระบบงาน  

7. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการและด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมในเชิงรุก  
 

สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      1,700,000 
(งปม 63) 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ   

หน่วยงานภายในกองทุนยุตธิรรมมี
ระบบการสื่อสารภายในองค์การ
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน    

      5,088,888 
(งปม. 62) 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



๒๓ 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : จัดท าแนวทางการพิจารณาค าขอ 
๓.๑ เป้าหมายของแผนงาน: สามารถน าแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนไปใช้ได้ประกอบการพิจารณาได้จริง  และมีผลการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชน

ได้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายงบตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เป้าหมายรายไตรมาส:  

๓.๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ไตรมาสที่ 4 : มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และ

ทนายความกองทุนยุติธรรม ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
๓.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

ไตรมาสที่ 2 : สามารถติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนยุติธรรรม    
ไตรมาสที่ 3 : มีผลการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เพ่ิมขึ้น 
ไตรมาสที่ 4 : มีผลการเบิกจ่ายงบตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมเพ่ิมขึ้นจากการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชน 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ (ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพจิารณา
ให้ความช่วยเหลือ โดยจ าแนกตามประเภทค า
ขอ ประเภทคดี พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเวียนกรอบและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

มีหลักเกณฑแ์ละแนวทางการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่สามารถน าไปใช้ได้
จริง  

      ไม่มีค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรมให้กับเจา้หนา้ที่และ
ทนายความกองทุนยุตธิรรม 

มีคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรมให้กับเจา้หนา้ที่
และทนายความกองทุนยุติธรรม   

        350,000 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

3. แจ้งเวียนสถานะทางการเงินของกองทุน
ยตุิธรรม 

สามารถติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของกองทุนยุติธรรม
ทุกไตรมาส  

      ไม่มีค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

    
 



๒๔ 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและการคาดการณ์แนวโน้ม 
๔.๑ เป้าหมายของแผนงาน: สามารถวิเคราะห์ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรมและปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ

ช่วยเหลือประชาชน และสามารถวิเคราะห์ และสรุปการประเมินความคุ้มค่าของกองทุนยุติธรรมจากฐานข้อมูลสารสนเทศได้ 
๔.๒ เป้าหมายรายไตรมาส:  

๔.๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ไตรมาสที ่3 : สามารถ ระบุเหตุผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมได้ 
ไตรมาสที่ 4 : คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรม พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา  

๔.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ไตรมาสที่ 3 : สามารถวิเคราะห์และสรุปคาดการณ์รายรับ/รายจ่ายของกองทุนยุติธรรม และจัดให้มีช่องทางสารสนเทศในการให้บริการประชาชน เพ่ิมข้ึนอย่าง

น้อย 2 ช่องทาง 
ไตรมาสที่ 4 : สามารถวิเคราะห์ และสรุปการประเมินความคุ้มค่าของกองทุนยุติธรรมจากฐานข้อมูลสารสนเทศได้ พร้อมทั้งระบุปัญหาทั้งด้านการเงินและไม่ใช่

การเงินได้ 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ (ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

๑. สรุปภาพรวมการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกจิกองทุนยุตธิรรม ที่ระบุสาเหตุ ปัญหา 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การช่วยเหลือประชาชน 

คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานสรุปผล
การให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรม พร้อมแนวทาง
แก้ไขปัญหา ภายในไตรมาสที่ 4   

      ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนยุติธรรม 

สามารถวิเคราะห ์และสรุปการประเมิน
ความคุ้มค่าของกองทุนยุตธิรรมจาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศได้  

      ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓. จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จ านวนค าขอ 
อัตราส่วนการอนุมัติ เหตุผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่
อนุมัติ ค่าเฉลี่ยค่าใช้จา่ย 

สามารถ ระบุเหตุผลการอนุมัติ/ไม่
อนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
ภาพรวมได ้

       กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔. จัดท าคาดการณ์รายได้/รายจา่ยของกองทุน
ยุติธรรม 

สามารถวิเคราะหแ์ละสรุปคาดการณ์
รายรับ/รายจ่ายของกองทุนยุตธิรรม  

       กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



๒๕ 

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจ าปีบัญชี 2563 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ (ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
๕.พัฒนาฐานข้อมูลสานสนเทศเพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

จัดให้มีช่องทางสารสนเทศในการ
ให้บริการประชาชน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

       กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการให้กองทุน
ยุติธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนยุติธรรมได้อย่างครบถ้วน  

       กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 


